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টরচ াট 

অেনক সময় মুজািহদ ভাইেদরেক য কান িবষেয় পার িরক আেলাচনা করেত হয়। 

ব াপারটা এমন হয় য, অেনক দূর থেক ধু পাঁচ / দশ িমিনেটর জন  একটা ব াপাের 

আলাপ করার জন  মণ করা সুিবধাজনক হয় না। আবার ধু ইেমইল িকংবা াইেভট 

মেসজ পাঠােল অেনক সময় সােপ  হয় কারণ হয়েতা এই ব াপাের সকল িকছু 

পির ারভােব ধারনা িনেত ৬/৭ বার মেসজ আদান- দান করেত হেব। আবার মাবাইল 

ব বহারও খুবই অিনরাপদ। এই পিরি েত একটা ভােলা সমাধান হেলাঃ টরচ াট।  

 

টরচ াট একিট পিরচয় গাপনকারী (anonymous) িবেক ীয় (decentralized) ই ট া  

ম ােস ার যা Tor hidden service ক তার নটওয়াক িহসােব ব বহার কের। এিট 

অেন র কােছ ম ােসজ ও ফাইল দােনর জন  ব বহার করা যায়। Tor hidden 

services এর বিশ  হেলা এটা ােয়ে র সব ািফক এনি পট কের থােক এবং ক, 

কার সােথ কৃতপে  কাথা থেক যাগােযাগ করেছ তা বলা খুবই কিঠন ব াপার (যিদও 

তা অস ব নয়) হেয় দাঁড়ােব।   
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টর চ ােট েত ক ব বহারকারীর একিট ত  আইিড থােক যােত ১৬িট বণ এবং সংখ া 

থাকেত পাের। উপেরর ছিবেত myself এর পােশ য আইিড দখা যাে  সটার কথাই 

বলা হে , যা মৗিলক ভােব Tor hidden services এর একটা .onion এে স। আর 

এই আইিড থমবার টরচ াট চালােল য়ংি য়ভােব তরী হয়।  

এই আইিড এর মাধ েম  টরচ াট ােয়  টর ব বহার কের একজেনর hidden service 

এর সােথ অপেরর hidden service এর যাগােযাগ াপন কের, দ  ফেল াটাস 

তথ , চ াট ম ােসজ এবং অন ান  ডাটা আদান দান সহজ হয়।   

টরচ ােটর লাইেস  িজ.এন.ইউ (General Public License) এর শতাধীন। টরচ ােটর 

থম পাবিলক ভাশন নেভ র, ২০০৭ এ Bernd Kreuß বর কেরন যা পরবতীেত 

পযায় েম উ ত করা হয়। এিট পাইথন িদেয় িলখা হয় এবং স াটফম GUI টুলিকট 

WXPython ব বহার করা হয় যা এেক িবিভ  াটফম এবং অপােরিটং িসে ম কাজ 

করা স মতা এেন িদেয়েছ। সব সময়ই এর মাই সফট উইে াস এবং িলনা  এর 

ভাশন িবদ মান িছল।  
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গল বশ িকছু দেশ টরচ াট ডাউনেলাড িনয়ি ত কের রেখিছল। এর িতবাদ প 

Prof7bit ২০১২ সােল টরচ াটেক Github নামক ওেয়ব সাইেট ানা িরত কের িনেয় 

আেসন। এর বতমান িঠকানাঃ https://github.com/prof7bit/TorChat 

Tor hidden services মােন হে ঃ 

১. আপিন কাথায় আেছন তা কােরা পে  খু ঁেজ বর করা স ব হেব না। (আর চূড়া  

িনরাপ া ধুমা  আ াহর কাছ থেক হয়) 

২. যিদ আ াহর শ রা আপনার আইিপ ইিতমেধ  সনা  কের ফেল এবং আপনার 

ই ারেনট সংেযাগ তারা পযেব ণ করেত থােক তবুও তারা বর করেত পারেব নাঃ 

ক. আপিন িক তথ  পাঠাে ন বা, পাে ন। 

খ. কার কাছ থেক আপিন তথ  পাে ন বা, কার কােছ পাঠাে ন। 

গ. আপনার ক াে রা কাথায় অবি ত।  

টর চ ােটর সুিবধার িবষয়িট হল- এম.এস.এন (MSN), এ.আই.এম (AIM) এর মত  

তৃতীয় কান সাভাের আপনােক রিজে শন করেত হেব না। টরচ ােট আপনােক য়ংি য় 

ভােব আইিড িদেয় দয়া হয়, তাই কাথাও রিজ ার এর েয়াজন দখা দয় না।   

তেব টরচ াট ধু ই ট া  মেস ার িহেসেব কাজ কের। এটা িদেয় ফারাম অথবা 

ইেমইল এর কাজ করা যায় না। অথাৎ আপিন এবং আপনার ব ু  দুইজন একসােথ 

অনলাইন না থাকেল টরচ ােট কান তথ  আদান- দান হেব না।  
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টরচ াট িকভােব ব বহার করেবনঃ  

১। িনেচর িঠকানা থেক টর চ াট ডাউনেলাড কেরনঃ 

http://cloud.github.com/downloads/prof7bit/TorChat/torchat-

windows-0.9.9.553.zip 

 

২।  আপনার ডাউনেলাড করা ফাইলিট িজপ সফটওয় ার িদেয় হাডিড , ইউ.এস.িব 

াইভ অথবা মাবাইল হাডিডে  এ া  ক ন। (অথাৎ সাইবার ক ােফ থেকও আপিন 

আপনার টর চ াট চালােত পারেবন, এর জন  আলদা ইন ল করার দরকার পেড় না।) িজপ 

ফাইেলর িভতর থেক সরাসির ওেপন করেল আইিড আসেব না। তারপর আপিন 

TorChat/bin/torchat.exe ফাইল ওেপন ক ন।  

  

 

৩।   এরপর আপিন টরচােটর িনেচর ই ারেফস দখেত পােবন যা আপনােক আপনার 

আইিড দখােব। আইিড পােশ থাকা মানুষ আকৃিতর আইকনিট িকছু েনর মেধ  নীল 

াব আকৃিতেত দখােব যার মােন হল স কােনকশেনর জন  তির হে  আেরা িকছু 

সময় পের এই আইকন সবুজ রেঙর হেয় যােব যার মােন হে  চ ােটর জন  স তির 

হেয়েছ। (কােনকশেনর উপর িনভর কের এিট অেনক ন সময় িনেত পাের)  
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৪।  ব ু  সংেযাজনঃ  

এখন আপনার কােছ যিদ কান ভাইেয়র টর চ াট আইিড থােক তেব তা আপিন সহেজ 

যু  করেত পােরন। ছিবর মেতা রাইট ি ক কের add contact বাছাই ক ন।  

 

পের আপনার ভাই বা ব ু র আইিড সখােন কিপ প  বা টাইপ কের িদন। আপিন 

চাইেল আপনার ব ু র কান ছ  নাম display name এর ঘের িলেখ িদেত পােরন। এবং 

Introduction এর ঘের আপনার াথিমক বাতা িলেখ িদেত পােরন যার মাধ েম ঐ ভাই 
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আপনােক সনা  করেত পারেবন। এই বাতা ধু থম বার  িরকুেয়  পাঠােনার 

সময় যােব।  

 

যিদ আপনার ভাই/ ব ু  অন লাইেন থােক তেব িকছু সময় পেড় তার আইিড এর পােশর 

আইকন সবুজ হেয় যােব তখন আপিন তার সােথ আলাপন করেত পারেবন।  

 

বাতা পাওয়ার জন  উভয় প েক নেট অনলাইন থাকেত হেব তা না হেল বাতা যােব না। 

তাই টরচ াট ট া ট আপেলাডােরর মত কাজ করেব না বরং তা মাবাইেলর িবক  

িহসােব কাজ করেব।  

 

৫।  ব ু /ভাইেদরেক বাতা রণ প িতঃ 

কান বাতা রণ করেত চাইেল আপিন যার কােছ বাতা পাঠােত চান তার নােমর উপর 

রাইট ি ক কের chat িনবাচন ক ন।  
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িনেচর ই ারেফেসর মত একটা ীন আসেব। এর পর আপিন আপনার বাতা পাঠােত 

িনেচর বাের বাতা িলেখ এ ার চাপুন দখেবন তা উপেরর ীেন চেল আসেছ। তার মােন 

কেথাপকথন  হেয়েছ।  
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৬।  ফাইল রণঃ  

কান ফাইল পাঠানর জন  যমনঃ .TXT, .DOC, .PDF, .JPG ইত ািদ ধরেনর ফাইল 

পাঠােনার জন  যােক ঐ ফাইলিট রণ করেত চান তার নােমর উপর রাইট ি ক ক ন 

এবং send file অপশন িনবাচন ক ন।  

 

পের আপনার কাংিখত ফাইল বাছাই কের িনন এবং open এ ি ক ক ন। এেত 

ফাইলিট িরত হেব।  

 

কখন যিদ এমন হয় আপনার ম ােসজ চ াট চলাকালীন সমেয় এ ার চাপার ফেল ম ােসজ 

না যায় বরং কাসর পেরর লাইেন চেল যায় তেব একিট .TXT ফাইল বািনেয় সটা 

ম ােসজ িহসােব পাঠােত পােরন। (যা একিট জ রী অব ার সমাধান)  
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৭। অন ান ঃ 

আপিন যিদ কান ক া  delete করেত চান তেব সই ক া  এর আইিড এর  উপর 

রাইট ি ক ক ন পের Delete Contact িনবাচন ক ন। আর যিদ আপিন কােরা নাম 

এিডট করেত চান তেব সই আই িড এর উপর রাইট ি ক কের Edit িনবাচন ক ন।  

 

৮।  শষ কথাঃ  িফচার এর িদক থেক টর চ ােট বলার মত আহামির িকছু নাই – 

িক  তারপরও টরচ ােটর িনরাপ া, সহজ ব বহার এবং ইন ল প িতর কারেণ এিট 

অনন । কউ যিদ আপনার সােথ িনরাপেদ যাগােযাগ করেত চায় তেব তাঁেক ধু টরচ াট  

ডাউনেলাড কের torchat.exe ফাইলিট রান করেত হেব এবং তারা িনরাপেদ এবং 

গাপেন কেয়ক িমিনেটর মেধ  চ াট করেত স ম হেব। টর চ ােটর সাইট মন কের এর 

কনিফগােরশেনর ব াপাের িব ািরত তথ  জেন িনেত পােরন। 

 

আ াহ যন কািফর-মুশিরক-মুতাদেদর সকল বাঁধা অিত ম কের মুজািহদীনেদর সু র ও 

সিঠকভােব কাজ করার তৗিফক দান কেরন, আমীন।  

 

আপনােদর দুয়ােত এই ভাইেদরেক ভুলেবন না।  

 

 


